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i" ".' Sprawozdanie za rok20L4
'lj:,

z dzialalnoSci Ogniska Wiernej Milo6ci Mal2ehskiej

Wsp6lnoty Trudnych Mal2efistw SYCHAR w Lukowie

L. Data zaloienia 06-09-2014

2. Lider Ogniska: Malgorzata Golebiowska.

3. Opiekun duchowy Ogniska: ks, Lukasz Kalaska'

4, BlogoslawiensMo miejscowego ks. Biskupa

5, Gdzie i kiedy odbywaj4 sig spotkania ijak one wyglqdajq?

Spotkania odbywaj4 sig w drugi i czwarty wtorek miesiAca, w parafii pod wezwaniem 5w, Brata Alberta ul, Maryli Wereszczak6wny
37 w Lukowie, Rozpoczynamy Msz4 Sw o godz, 1"8-tej, a nastepnie odbywa siq spotkanie w salce katechetycznej wg nastepuj4cego
porz4dku:

. Rozpoczynamy spotkanie modlitw4

. ProwadzAcy przypomina charyzmat WTM SYCHAR

. Prowadz4cy przypomina zasady obowiqzuiqce podczas spotkaf

. Ka2dy z uczestnik6w spotkania przedstawia siq grupie'

. Wysluchuiemy referatu, konferencji na tematy zwiEzane z matiefistwem, rodzinq, wiarq.

. Na koniec modlimy siq ,,Modlitw4 o odrodzenie mal2efstwa"

6. Inne formy dzialalno6ci:

a) Niedziela w parafii z kazaniem gtoszonym przez ks. Pawla Dubowika przed inauguracjq Ogniska.

b) Stoisko SYCHAR dla parafian z literatur4 wsp6lnoty SYCHAR oraz ksiq2,kami i plytami o tematyce rodzinnej i matieriskiej.

C) Prowadzenie strony Ogniska SYCHAR w t-ukowie www.lukowsvchar'orq

d) Prowadzenie biblioteczki wsp6lnoty (moiliwoSi wypo2yczania ksiq2ek, czasopism i plyt podczas spotkaf)

e) Wzajemna modlifuva w Ognisku w ramach grupy modlihruy'

f) Utworzenie Margarytki w intencji ks. Lukasza'

S) Spotkania grupy moderator6w na kt6rych tworzony iest plan dziatania Ogniska'

h) Udzial w spotkaniu Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Siedleckiej z udziafem ks, Biskupa Kazimierza Gurdy na kt6rym zostaty
podane informacje na temat wsp6lnoty SYCHAR.

i) Udziat w rekolekcjach Ogniska Lubelskiego i Pulawskiego w Motyczu Le5nym. Udziat w rekolekciach RWS w J6zefowie

7, Plany na przyszloSd:

a) Kontynuowanie i rozw6i dzialalno6ci Ogniska'

b) Prowadzenie warsztat6w rozwoju duchowego ,,Wreszcie 2y6, t2 krok6w ku pelni 2ycia"

c) Prowadzenie sycharowskiego telefonu zaufania dla mal2ef stw w kryzysie'

d) propagowanie Wsp6lnoty ijej charyzmat6w w Parafiach Diecezii Siedleckiej. Dawanie Swiadectw o Wsp6lnocie w ramach nauk
przedmalief skich.

e) 'Wsp6lne spotkania, pielgrzymi, wycieczki piesze i rowerowe.

0 Propagowanie Ruchu Wiernych Serc'

S) Nawi4zanie wsp6lpracy ze specjalistami chrzeScijafskimi w zakresie przepis6w prawnych, psychologii' terapii' mediacji,
pedagogiki, formacji duchowej i religijnej'

h) Zapraszanie ze Swiadectvvami mal2onk6w ze Wsp6lnoty SYCHAR

i) Udziat w krajowych rekolekcjach Wsp6lnoty SYCHAR.

' Luk6w 3l-.01.2015r.
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